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چکیده
این تحقیق به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف ضایعات میگو در غذای ماهی قزلآالی رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissبر فاکتورهای خونی و سرمی این گونه انجام شد 180 .قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان
(میانگین وزن اولیه  44گرم) در  12تانک  300لیتری بهطور تصادفی ( 15قطعه در هر تکرار) تقسیم شدند .در این تحقیق 3
تیمار غذای ،یک تیمار شاهد و برای هر تیمار یک تکرار در نظر گرفته شد .تیمارهای غذایی با افزودن سطوح مختلف ضایعات
میگو ( 20 ،10و  30درصد) به جیره شاهد تهیه شد و بچه ماهیان بهمدت  52روز با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند .دمای آب
در طول دوره  22/7±1/8درجه سانتیگراد و  pHبرابر  7/5±0/2اندازهگیری شد .در پایان آزمایش فاکتورهای گلبول قرمز
( ،)RBCگلبول سفید( ،)WBCمیزان هماتوکریت ( ،)Hctهموگلوبین (،)Hbکلسترول ،تریگلسیرید ،آلبومین و پروتئین کل
بررسی شد .اختالف معنیداری بین تیمارهای مختلف با شاهد در فاکتورهای میزان هماتوکریت ،گلبول قرمز ،گلبول سفید،
آلبومین و پروتئینتام مشاهده نشد ( .)P<0/05با بررسی میزان کلسترول نشان داده شد که اختالف معنیداری بین تیمار %10
ضایعات میگو با شاهد و تیمار  %20ضایعات میگو مشاهده گردید ( .)P> 0/05بین تیمارهای  %10و  %30ضایعات میگو
اختالف معنی داری وجود نداشت ( .)P< 0/05همچنین بین تیمارهای شاهد %20 ،و  %30ضایعات میگو اختالف معنیداری
وجود نداشت ( )P< 0/05و نتایج حاصل از بررسی میزان تریگلیسرید نشان داد که بین تیمارهای %10و  %30ضایعات میگو با
شاهد اختالف معنیداریوجود دارد ( .)P>0/05بین تیمار  %20ضایعات میگو با شاهد اختالف معنیداری وجود ندارد
( .)P<0/05همچنین بین تیمارهای  %20 ،%10و  %30اختالف معنیداری وجود ندارد (.)P<0/05
واژههای کلیدی :قزلآالی رنگینکمان ،ضایعات میگو ،گلبول قرمز ،گلبول سفید ،هماتوکریت ،پروتئین تام ،آلبومین
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 .1مقدمه
آبزیپروری در دو دهه اخیر بیشترین رشد را بین سایر بخشهای تولید غذا نشان میدهد .براساس گزارش سازمان
خواربار جهانی (فائو) بین بیش از  70سیستم پرورش انواع موجودات زنده تامینکننده غذای جامعه بشری ،آبزیپروری تنها
منبعی است که بیشترین انگیزش را برای فقرزدایی دارد .اهمیت این موضوع با توجه به نقش مصرف گوشت ماهی در تامین
سالمت افراد و همچنین مقایسه سرانه اندك مصرف آن در قیاس با ممالک توسعهیافته عیانتر خواهد شد [.]1
قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissگونهای از خانواده آزادماهیان ( )Salmonidaeو از راسته
آزادماهیشکالن ( )Salmoniformesاست .ماهی قزلآالی رنگینکمان یکی از مهمترین گونههای تجاری آزادماهیان است که
بهطور گسترده در بسیاری از کشورهای جهان پرورش داده میشود .در حال حاضر این ماهی ،سهم با ارزشی در تامین غذای
انسان دارد .رشد سریع ،گوشت خوب ،وجود اطالعات کافی و امکان تکثیر و پرورش آن ،قابلیت دسترسی به بچهماهی در تمام
فصول ،سهولت تامین خوراك و غیره از مزایای پرورش آن محسوب میشود [.]2
این ماهیان سطحزی و شکارچیاند و تقریبا هر چیزی را میتوانند شکار کنند .قزلآالی جوان با تغذیه از حشرات ،تخم
ماهی ،ماهی کوچکتر و استفاده از سختپوستان زنده میماند [ .]3بسیاری از ماهیان سردآبی و معتدله دارای رودهای کوتاه
میباشند که این خاصیت مربوط به ماهیان گوشتخوار و همهچیزخوار است .این ماهیان به رژیم غذایی غیرزنده یا مصنوعی نیز
عادت میکنند .گوشتخواری این ماهیان سبب میشود تا رژیم غذایی آنها از لحاظ پروتئینهای حیوانی غنی باشد و به-
همینعلت تغذیه این ماهی گران تمام میشود[.]4
شناخت فاکتورهای خونی عالوه بر شناخت فیزیولوژی آبزیان ،شاخص مهم و منحصربهفردی است که باعث تمایز این
گونه از سایر گونهها میگردد .اهمیت این شناخت نهتنها در تشخیص گونه مهم است بلکه از نظر اقتصادی نیز میتواند در
شناسایی بیماریها و تعیین شرایط بهداشتی و سالمت ماهی مفید باشد [.]5
گلبول قرمز خون (اریتروسیت) از انواع معمول سلولهای خونی میباشد که با هموگلوبین درونش عامل اصلی به منظور
حمل اکسیژن از آبشش و دفع دیاکسید کربن از بافتهای ماهی بهشمار میرود و رنگ قرمز خون هم بهدلیل هِم موجود در
هموگلوبین است [ .]6همچنین سلولهای سفید خون بعد از سانتریفوژ نمونههای خون استنتاج شدهاست که بهطور معمول به
صورت رنگ سفیدی بین گلبول قرمز رسوب کرده و پالسمای خون ایجاد میشود .انواع گلبول سفید شامل لنفوسیت ،منوسیت
و گرانولوسیت هستند [.]7
درصد گلبول قرمز خون را در مقایسه با حجم کل خون ،هماتوکریت مینامند که با تعداد گلبولهای قرمز خون ارتباط
نزدیک دارد و تعدادشان بر حسب دما ،وضعیت غذایی و بهداشت ماهی متفاوت است .هماتوکریت بهعنوان یک شاخص مهم و
رایج در تعیین سالمت و بیماری ماهیان مورد استفاده قرار میگیرد [ .]8عالوه بر این ،پروتئین تام یا پروتئین کل سرم خون به
مقدار کل پروتئینهای موجود در سرم خون گفته میشود که با یک آزمایش بیوشیمیایی مشخص میشود [.]9
یکی از عمدهترین مواد جانبی صنایع عمل آوری آبزیان شامل ضایعات سرسینه و پوست میگو و دیگر سختپوستان است
[ .]10ضایعات میگو شامل  %71/4سر و  %28/6پوسته است [ .]11این ضایعات حاوی مواد غذایی ارزشمندی مانند پروتئین،
چربی ،کیتین ،فیبر ،مواد معدنی و رنگدانهها هستند [.]12
با توجه به اهمیت گونه قزلآالی رنگین کمان و هچنین مواردی که در سطرهای فوق ذکر شد ،این آزمایش با هدف
بررسی اثر ضایعات میگو بر فاکتورهای خونی و سرمی بچهماهیان قزلآالی رنگینکمان انجام پذیرفت.
 .2مواد و روشها
این پژوهش به مدت  8هفته در سالن ونیرو و آزمایشگاه گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام
شد .برای انجام این تحقیق  180قطعه بچهماهی قزلآالی رنگینکمان با میانگین وزنی حدود  40گرم از مرکز پروش ماهی
یوسفی واقع در شهرستان ساری تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد .قبل از شروع آزمایش این ماهیان به مدت یک هفته با غذای
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تجاری قزلآال تغذیه شدند .تراکم ماهیان در طی دوره پرورش به تعداد  15قطعه ماهی در هر تانک  300لیتری (با حجم
آبگیری  200لیتر) بود.در طول آزمایش ،دمای آب بهصورت روزانه بهوسیله دماسنج و دیگر شاخصهای کیفی آب از قبیل
اکسیژن ،TDS ،pH ،هدایت الکتریکی و شوری بهصورت دورهای اندازهگیری گردید.
تهیه ضایعات میگو و ساخت غذا
ضایعات میگو بهمقدار مورد نیاز از مجتمع عملآوری و بستهبندی آبزیان شیل آبزی گلستان خریداری و به آزمایشگاه
منتقل گردید .سایر مواد اولیه غذایی مورد نیاز برای ساخت غذای ماهی قزلآال از کارخانه غذا سازی آبزیان مازندران خریداری
و طبق فرمول جیره ،غذاهای مورد نظر ساخته شد.
تیماربندی و انجام آزمایش
برای انجام این تحقیق  4تیمار آزمایشی و برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد .در تیمارهای غذایی از سطوح صفر،
 20 ،10و  30گرم ضایعات میگو در هر  100گرم غذا استفاده گردید .غذادهی به ماهیان  3وعده در روز و براساس غذادهی
نزدیک به اشباع بود و هر روز بعد از غذادهی بقایای مدفوع و احیانا غذای خوردهنشده سیفون گردید.
اندازهگیری فراسنجههای خونی
در پایان دوره ،از هر تکرار بطور تصادفی سه بچهماهی جهت خونگیری انتخاب ،با پودر گل میخک با دوز  50میلیگرم
در لیتر بیهوش و خونگیری بوسیله سرنگ از ساقه دمی انجام شد 24 .ساعت قبل از خونگیری تغذیه ماهیان قطع گردید و
خون به دست آمده به دو بخش تقسیم شد:
بخش اول نمونههایی هستند که درلوله های حاوی ماده ضد انعقاد خون قرار گرفت تا شمارش گلبول قرمز ( )RBCو
گلبول سفید ( )WBCبر اساس روش هوستون [ ]13و اندازهگیری میزان هماتوکریت ( )Hctبراساس روش درابکین []14
انجام پذیرفت.
بخش دوم ،نمونههای خونی هستند که درلوله های فاقد ماده ضد انعقاد خون قرار گرفت و پس ازتشکیل لخته ،سرم خون
با استفاده از سانتریفیوژ از نمونه جدا شدند .از نمونههای سرم خون برای اندازهگیری کلسترول و تریگلسیرید بر اساس
روش[ ]15استفاده شد و همچنین آلبومین و پروتئین تام طبق روش لووری [ ]16اندازهگیری گردید.
برای تجزیه و تحلیل آماری مقادیر بهدستآمده ،پس از اطمینان از نرمال بودن دادهها از طریق آزمون کولموگراف-
سمیرنف ،از آنالیز واریانس یکطرفه برای تشخیص وجود اختالف معنیدار بین تیمارها استفاده گردید و جهت تعیین وجود
تفاوت معنیدار بین میانگینها در تیمارهای مختلف از آزمون دانکن در محیط نرمافزار  SPSS 16استفاده شد و همچنین
برای ترسیم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
 .3نتیجهگیری و بحث
خون ،بافت پیوندی سیالی است که از دو بخش مایع و سلولهای خونی تشکیل شدهاست .بخش مایع با پالسمای خون
شامل آب ،مواد معدنی و مواد آلی و سلولهای خونی نیز شامل گلبولهای قرمز و سفید میباشد .خون در جذب و انتقال مواد
غذایی از دستگاه گوارش به بافتهای مختلف بدن ،انتقال گازهای تنفسی به بافتها و بالعکس ،دفع مواد زائد ناشی از
متابولیسم ،انتقال هورمونهای تولیدشده به وسیله غدههای درونریز و تنظیم مقدار آب بافتهای بدن نقش دارد [.]17
نتایج حاصل از فاکتورهای هماتولوژی خون بچه ماهی قزلآالی رنگینکمان تغذیه شده با سطوح مختلف ضایعات میگو
در پایان روز  52در جدول نشان داده شدهاست.
جدول  _1فاکتورهای خونی و سرمی قزلآالی رنگینکمان پس از  52روز غذادهی با سطوح مختلف ضایعات میگو

23

فصلنامه رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه ،فنی و مهندسی
سال سوم  ،شماره  ،10پاییز 1399
شاخص

شاهد

10درصد

 20درصد

 30درصد

هماتوکریت (درصد)

49/6±79/62

47/0±24/60

49/513±/42

47/743±/68

گلبول قرمز× 106

2/0±3/01

1/140±/04 1

10/410±/41

1/060±/2

گلبول سفید× 103

16/130±/20

15/960±/12

16/110±/15

15/950±/10

پروتئین تام ()g/dl

4/0±18/25

4/0±53/61

4/0±48/45

4/0±42/45

آلبومین ()g/dl

1/0±75/19

3/1±02/45

2/1±60/13

1/0±20/12

کلسترول ()mmol/L

6/0±83/61

b

4/0±73/94

a

6/0±81/71

1/0±32/02

a

2/0±02/28

ab

تری گلیسرید ()mmol/L

a
b

1/0±91/41

ab
a

5/1±88/14

2/0±38/50

هماتوکریت
نتایج حاصل از ارزیابی درصد هماتوکریت در پایان دوره نشان داد که اختالف معنیداری بین تیمارها وجود ندارد (0/05
< .)Pبیشترین مقدار هماتوکریت بهترتیب در تیمارهای شاهد %30 ،%20 ،و  %10ضایعات میگو دیده شد.

درص
د
هماتو
کری
ت

تیمارها

شکل  :1نمودار درصد هماتوکریت خون بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

گلبول قرمز
طبق نتایج حاصل از ارزیابی گلبولهای قرمز اختالف معنیداری بین تیمارها مشاهده نشد ( .)P< 0/05بیشترین تعداد
گلبول قرمز بهترتیب در تیمارهای  ،%20شاهد %10 ،و  %30دیده شد.
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شکل  :2نمودار تعداد گلبول قرمز خون بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

گلبول سفید
بررسی حاصل از شمارش گلبولهای سفید در روز  52تحقیق نشان داد که اختالف معنیداری بین تیمارها وجود ندارد
( .)P<0/05بیشترین تعداد گلبول قرمز بهترتیب در تیمارهای شاهد %10 ،%20 ،و  %30ضایعات میگو دیده میشود.

تیمارها

شکل  :3نمودار تعداد گلبول سفید خون بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

پروتئین تام
روشهای متفاوتی برای اندازهگیری پروتئین تام در دسترس میباشد .برای مثال در روش بایوره ،وقتی یونهای مس با
پیوندهای پپتیدی که در همه پروتئینها یافت میشود واکنش میدهد ،رنگ تشکیلشده را اندازهگیری میکنند .قسمت اعظم
پروتئین تام را آلبومین و گلوبولین تشکیل میدهند (دهقان.)1383 ،
در میزان پروتئین تام در تیمارهای حاوی سطوح مختلف ضایعات میگو با شاهد اختالف معنیداری مشاهده نشد (0/05
< .)Pبیشترین مقدار برای این شاخص بهترتیب در تیمارهای  %30 ،%20 ،%10و شاهد مشاهده شد.
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پروتئین تام
(گرم بر
دسی لیتر)

شکل  :4نمودار مقادیر پروتئین تام خون بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

کلسترول
با بررسی میزان کلسترول نشان دادهشد که اختالف معنیداری بین تیمار  %10ضایعات میگو با شاهد و تیمار %20
ضایعات میگو مشاهده گردید ( .)P> 0/05بین تیمارهای  %10و  %30ضایعات میگو اختالف معنیداری وجود نداشت (0/05
< .)Pهمچنین بین تیمارهای شاهد %20 ،و  %30ضایعات میگو اختالف معنیداری وجود نداشت (.)P< 0/05

کلسترول
(میلی مول
بر لیتر)

تیمار ها

شکل  :5نمودار مقادیر کلسترول خون بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

تریگلیسرید
نتایج حاصل از بررسی میزان تریگلیسرید نشان داد که بین تیمارهای %10و  %30ضایعات میگو با شاهد اختالف معنی-
داری وجود دارد ( .)P> 0/05بین تیمار  %20ضایعات میگو با شاهد اختالف معنیداری وجود ندارد ( .)P< 0/05همچنین بین
تیمارهای  %20 ،%10و  %30اختالف معنیداری وجود ندارد (.)P< 0/05
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تری
گلیسرید
(میلی مول
بر لیتر)

شکل  :6نمودار مقادیر تری گلیسرید خون بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

آلبومین
نتایج حاصل از بررسی میزان آلبومین نشان داد که بین شاهد و سایر تیمارها هیچ اختالف معنیداری وجود ندارد (0/05
< .)Pبیشترین مقدار آلبومین بهترتیب در تیمارهای  ،%20 ،%10شاهد و  %30مشاهده گردید.

آلبومین
(گرم بر
دسی لیتر)

تیمار ها

شکل  :7نمودار مقادیر آلبومین خون بچهماهی قزلآالی رنگینکمان

در مجموع بهنظر میرسد که استفاده از ضایعات میگو در جیره غذایی قزلآالی رنگینکمان تاثیر بسزایی بر فاکتورهای
خونی و سرمی این گونه ندارد .با این وجود ،با توجه به نزدیکی نتایج حاصل از استفاده از  20درصد ضایعات میگو در جیره و
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 درصد ضایعات میگو20  استفاده از،نتایج حاصل از تیمار شاهد و همچنین قیمت پائینتر ضایعات میگو نسبت به پودر ماهی
.در جیره غذایی قزلآالی رنگینکمان و استفاده از آن بهجای پودر ماهی را قابل توجیه میکند
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